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oBJEDNÁVKA

ojjednáváme u Vás, na základě poptáVky a předlož ené  cenové  nabí dky č í slo 15í 020 ze dne
15.10.2020, dodávku zabezpeč ovací ho systé mu pro projekt ,,MlKRoDEPo FLóRENc,,'

1. Název akce: MlKRO-DEPO FLORENC

2. Č í slo: 1ooo17t1

3. Objednatel: Technická správa komunikací  hl. m. Prahy' a. s.
zapsaná v oR vedené m Městským soudem v Praze, spis. zn. B 2oo59sí d|o: Řásnovka 770/8, 11o OO Praha í 'lČ : 03447286,
DlČ : czo3447286
Bankovní  spojenÍ : PPF Banka, a's',
č . ú ětu: 2023100003/6000

4. Předrnět plnění : dodávka zabezpeč ovací ho systé mu JABLOTRoN 1oo

5. Doba plnění : ihned po podpisu objednávky

Doba kontraktu 6 měsí ců

6. Cena: dle cenové  nabí dky bez DPH: 71 857,00 Kč
DPH: 15 089'97 Kč

dle cenové  nabí dky vč ' DPH: 86 946'97 Kč

DPH bude ú č tována v souladu se zákonem č . 235/2oo4 sb
zněnÍ .

o dani z přidané  hodnoty, v platné m

7. Mí sto plnění : Praha 8

8. Zástulpce zadavate|e ve věcecÍ r technických (TDl): Micha| Š vadlenka (tel.: 257 015 725}
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Technická správa komunikací h!. m. Prahy, a.s.

Rásnovka 77c/8. 1 1Ó ljO Piaha 1 _ StaréMěstŮ

TSK""".
9' Platební podmínky:

_ Fakturytudou Vysj3Yeny na objednatele: Technická spráVa komunikací hI. m' Prahy' a. s. se
sidlem Rásnovka 77018 110_00 P1ah9 1. zapsaná voR vedeném |Vlěstským soudem v Praze,
spis' zn. B 20059, lČ:cÉ.447286' DlČ:CZ09447286

- |aklufa bude Vystavena po.předání plnění objednate|i, součástífaktury bude předávací protokol.
Na fakturu uvádějte číslonašíobjednávky'

- Doba splatnosti faktur bude- 30 dnů' V případě' že daňové dok|ady nebudou mít odpovídající
náiežitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k

-doplnění;
splatnost takovéto

vrácené faktury V takovém případě nenastává a lhůta splatnósti počiná běŽet poté, co bude
doručena faktura ná|eŽítě doplněna ěi opravena.

Zveřejnéní objednávky v registru smluv, v případé,že naplní podmínky pro zveřejnění dle přísluŠných
ustanovení zákona é.34ol2o15 Sb,, o zvláštníchpodm ínkách' účinnosíiněkteých sm|uv' uveřejňování
těchto Smluv a o reglstru smluv (zákon o registru smluV), V p|atném znění, a dojóe k jejíakceptací' zajistí
objednatel.

Dodavatel je V přÍpadě akceptace povinen objednáVku potvrdit, a to do 3 dnůode dne jejího doručení
zasláním

. odpovědi objednateli na e-máilovou abresu petr'koliska@tsk-praha. cz Ve znění:
,'Akceptujeme objednávku č.objednávku No1 44t2ol 61 ze dne 23.1 o.2o2o,,.

V Praze dne: 23.10.2020

Za Technická správa komunikací hl. m' Pfahy, a.s.

Ing ' Michal Švadlenka

Vedoucí odd. přípravy a rea|izace bezmotorové dopravy + BEslP+PBB' na základě pověření
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Novotná Jana

od:
odesláno:
Komu:
Předmět:

Koliska Petr
ú terý 27 ' ři1na 2a20 9:07

Novotná Ja na

FW: lV]lKRoDEPo FLoRENc - objednávka zabezpeč ovací ho systé mu JABLoTRoN
100
2020-1 0-26 00 1 jpg; 2020-1 0-26 002)pgPří lohy:

A dalš í  akceptace na zabezpeč ovací  Systé m r' rámci MlKRoDEP0 FL0RENC.

$ pozdravem
Petr Koliska
Techní k pFí pravy a realizace bezmOt'dopravy a BEs!P

ffi
Technická spráVa komunikací  hl' m. Prahy, a's
Rásnovka 77al8. 11a 00 Praha 1 staré  Město

T: +420 257015752
E: ksx}*!#k?-trA**t*Í #ifr,:-e
'kW}nx's1|#:1eš ,

Fromi Daniel Horák Imailto:danhorak@jk-system.cZ]
senti Monday, oďober 26, 2020 9i43 Plý|

To: Koliska Petr
Subjeď: Re: MIKRoDEPo FLoRENC - objednávka zabezpeč ovací ho systé mu JABLoTRoN 100

Dobrý den,

Akceptujeme objednávku č . 
^/0144/20/61 

ze dne 23.10.2020

S pozd ravem

DanieI Horák

Tenta e-fiaii je uť č en Výhť adně jeho adresálavi a niž e absahaval duvé né  infcrnace NeapráVněné  š Í řer,í . ú pavy nebo z přjstup1é ni jeho Óbsahu
je zakáZé l1o' Pokud lste Obdrž e| (a) Í ento e-fiail any|en infďE1ujte a lan prcs{n e'mai|em odesÍ ]alele a futa zprávu vymaž te ze sys!é nu
adesÍ lalel neodpovÍ !1á za chyby č i ztá1y absahu lé lo zp|é vy vzniklé  v dů sledku kolnuIikace prastředl|jclvin e'mai}u
vezrněle prasifi. ha vědan!, ž e jaké kaiiv výš e uvedené  poí 1rl1inrý č i jakákali \/ýŠ e uvedená sdé ]ení  nejsau jakýnkoÍ iv návrhem na ýzavreni
smlauvy a afii jejich akceplace nezňalnenejÍ  uzavření  snlcuvy ý jaké kaliv follně ať  Ůslní  č i pí sé tnké . pakud tÓ zde není  výs]avně u,r'edena
PÍ ipadná $nlauva bude ltzavřena aŽ okanž iken padpisu listhné ho abausÍ ranně adsouhlasené ho |1Í senré ha koneč né ha ziěni }1áv,hu snl,uvy
aběna snluvnimi slÉ nami č i ckamž iken p}senné  akceptace závazné  abjednávky. Uz avleni jaké kahv ú stní  smlouvy je Vylauč eno.
Technbká spláva kamLnikací  hln. Prahy' a s. (dé le je .,TsK') admí lá při své  č i|nosti jaké kali pratiprávni a neeircké  iellnání  a V Í naxirná|ni miře
dodlž uje trahsparenlrcsl a |ega|]tu Zaněslnancl a asaby jedfiajlcÍ  za TsK jsau pavi\ni se při své tn jedr'ánl řÍ dl zá#dani clininal campliance
praglať ť .u (dá]e jeÍ } 

'cCP'). |ielý je fiedí hau sauč ásti 'Í irenní  kultLlry ŤsK' KaŽdá z asob jednajlcich za TsK je pavinna aznámil ]aké ka, podezřelé
a ploliprávn Í  jednán Í  kleré  jev razporu s CcP. Pakud asaba )ednajlcI2e TsKjé dnáv rozparu s CCP, není lakavé  FtinánÍ  pcvaŽovára za jed n a)|
v ránci neba v zájmu TsK


